
Topkandidaat debatteert over EU-belasting tijdens 

elitediner... 

 

 
De heer Van Rompuy: Het lek kan zijn kansen op een topfunctie in de EU schaden (Foto: Luc Van Braekel) 

 

De Belgische premier Herman Van Rompuy, een topkandidaat voor de nieuwe 

functie van voorzitter van de Europese Unie, heeft vorige week tijdens een diner 

van de geheimzinnige Bilderberggroep zijn visie gegeven op de toekomstige 

financiering van de EU. 

Het evenement vond plaats in Hertoginnedal, een voormalige priorij aan de rand 

van Brussel, op donderdag (12 november). Onder de gasten bevonden zich de 

Belgische industrieel en Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon, de 

voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger en 

grootheden uit de wereld van de internationale politiek en het bedrijfsleven, aldus 

het Belgische dagblad De Tijd. 

De Belgische leider zou in een toespraak gezegd hebben dat: "Nieuwe middelen 

zullen nodig zijn voor de financiering van de welvaartsstaat. Groene 

belastinginstrumenten zijn een mogelijkheid, maar ze zijn ambigu: dit soort 

belastingen zal uiteindelijk verdwijnen. Maar de mogelijkheden van financiële 



heffingen op Europees niveau moeten serieus worden onderzocht en voor het eerst 

staan de grote landen in de unie daarvoor open." 

De officiële woordvoerder van de heer Van Rompuy vertelde later aan het 

persagentschap Belga dat: "De premier (...) heeft aangegeven dat het noodzakelijk 

is om op Europees niveau verder na te denken over structurele financiering." 

Het lek naar De Tijd, enkele dagen voor de EU haar eerste vaste voorzitter wil 

kiezen, kan de kansen van de heer Van Rompuy schaden. 

Voorstellen om heffingen op te leggen voor milieuschadelijk gedrag of om kleine 

heffingen af te romen van financiële transacties zijn al eerder geopperd. Maar de 

suggestie dat de nieuwe EU-president zich zou kunnen bemoeien met het 

nationale belastingbeleid is een anathema voor anti-federalisten in EU-landen als 

het VK of Denemarken. 

De deelname van de heer Van Rompuy aan het Bilderbergdiner zal ook munitie 

geven aan critici van het selectieproces voor de toppositie van de EU, dat 

plaatsvindt via vertrouwelijk overleg tussen EU-leiders en informele sociale 

evenementen. 

De Bilderberggroep is een elitaire club van aristocraten, politici en 

zakenlieden die al sinds 1954 bestaat, die graag buiten het zicht van het 

publiek vergadert en die door voorstanders van transparantie wijd en zijd 

wordt gehaat. 

De voorzitter van het EU-parlement laat zijn kaarten 

zien 

In een verwante ontwikkeling steunde Jerzy Buzek, voorzitter van het Europees 

Parlement, in het weekend de voormalige Spaanse leider Jose Maria Aznar voor 

de post van voorzitter van de EU. 

"Voor zover ik weet, is Aznar momenteel niet geïnteresseerd in een dergelijke 

functie. Maar ik denk dat het goed zou zijn voor de EU als hij van gedachten zou 

veranderen en zich kandidaat zou stellen," vertelde de heer Buzek aan het Spaanse 

dagblad ABC in een zaterdag gepubliceerd interview. 

De heer Buzek ontmoette de heer Aznar samen met de huidige Spaanse regering 

op een reis naar Madrid in de aanloop naar Spanje dat in januari het roterende EU-

voorzitterschap op zich neemt. 



De conservatieve Spaanse politicus komt uit de juiste politieke familie volgens de 

heersende wijsheid dat centrumrechts de baan van EU-president zal krijgen en 

centrum-links die van EU-minister van Buitenlandse Zaken. Maar hij was een 

fervent voorstander van de oorlog in Irak, die nog steeds een zeer splijtzwam is in 

de EU. 

Aan de speculaties komt donderdag (19 november) een einde als de EU-leiders in 

Brussel bijeenkomen om te beslissen over de topbenoemingen. Andere namen die 

in aanmerking komen voor het voorzitterschap zijn de Nederlandse leider Jan 

Peter Balkenende en zijn Luxemburgse ambtgenoot Jean-Claude Juncker. 
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